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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 30 de Novembro de 2022, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  9199/2022, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  212/2022, Licitação nº 83/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de produtos alimentícios
hortifrutigranjeiros destinados à alimentação escolar para as Unidades Escolares Municipais da Secretaria de Educação do Município de
Schroeder, ao longo de 12 meses

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  270/2022    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com os representantes das empresas para abertura da
licitação.  Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de
Schroeder/SC.  Apresentaram envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para
credenciamento as empresas JANETE TEREZINHA MASSANEIRO 61496316991 e SUPERMERCADO PORTAL
LTDA, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital.  Depois de rubricados os envelopes, bem
como os documentos para o credenciamento, constatando-se que os representantes das empresas JANETE
TEREZINHA MASSANEIRO 61496316991 e SUPERMERCADO PORTAL LTDA estão credenciados para a licitação.
Pois apresentaram a documentação para o credenciamento de acordo com o edital.  Foram abertos o envelope das
propostas comerciais das empresas JANETE TEREZINHA MASSANEIRO 61496316991 e SUPERMERCADO
PORTAL LTDA  Constatou-se que a empresa JANETE TEREZINHA MASSANEIRO 61496316991 apresentou apenas
documento de termo de referência o qual não pode ser considerado uma proposta comercial pois não cumpriu as
exigências do edital no item 6.1.2, 6.1.6 e 6.1.9, sendo assim a proposta da empresa JANETE TEREZINHA
MASSANEIRO 61496316991 está desclassificada.  Em prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após
encerramento dos lances registrados resultaram vencedoras as empresas conforme segue ata de lances.
Constatando vencedora a empresa SUPERMERCADO PORTAL LTDA para o item 01, sendo aberto o envelope de
habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e
colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa SUPERMERCADO PORTAL LTDA
apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada.  O representante da empresa
JANETE TEREZINHA MASSANEIRO 61496316991  manifesta a intenção de recurso devido a corrigir os dados da
proposta.    Diante do exposto, abre-se prazo recursal, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata
às empresas participantes.

Item

Participante:

Especificação

14726 - SUPERMERCADO PORTAL LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 OVO DE GALINHA VERMELHO, TIPO GRANDE - DÚZIA.
Ovos selecionados, com cascas limpas, sem trincas ou
rachaduras. Devem estar isentos de fezes de animais.
Embalagem própria para o acondicionamento de ovos
(caixa para dúzia). Peso mínimo de 720 g. Rótulo com
indicação do fabricante, tipo de produto, quantidade, data
de envase, prazo de validade e demais especificações
exigidas na legislação vigente. Livre de insetos, fungos e
matéria terrosa. Com registro no órgão competente.

UN 2.800,00  CANELA 0,0000 8,14    22.792,00   

2 ABACATE - KG. Fruta com cor característica (verde) isenta
de doenças. Deve apresentar a casca íntegra, sem partes
moles. Não deve apresentar estado avançado de
maturação. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa.
Etiqueta com indicação do nome do fornecedor, produto,
peso, data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

KG 1.200,00  INATURA 0,0000 6,75    8.100,00   

3 ABACAXI TIPO PÉROLA - PEÇA. Fruta de cor
característica (casca amarela e coroa verde). Deve
apresentar a casca íntegra, sem partes moles. Isenta de
doenças. Não deve apresentar estado avançado de
maturação. Peso aproximado por unidade/peça = 1 a 1,5
kg. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, quantidade,
data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

UN 4.500,00  INATURA 0,0000 5,90    26.550,00   
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4 ABOBRINHA VERDE - KG. Frutos firmes, com a casca de
cor brilhante, sem partes escuras ou amolecidas. Isenta de
doenças. Não deve apresentar estado avançado de
maturação. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa.
Etiqueta com indicação do nome do fornecedor, produto,
peso, data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

KG 1.500,00  INATURA 0,0000 3,95    5.925,00   

5 AGRIÃO (TIPO D'ÁGUA) - MAÇO. Vegetal verde escuro,
isento de doenças e folhas murchas. Livre de insetos,
fungos e matéria terrosa. Etiqueta com indicação do nome
do fornecedor, produto, quantidade, data de envase e
demais especificações exigidas na legislação vigente.

UN 500,00  INATURA 0,0000 2,80    1.400,00   

6 AIPIM CRU, DESCASCADO, CONGELADO - KG. Isento
de doenças. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa.
Etiqueta com indicação do nome do fornecedor, produto,
peso, data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

UN 2.500,00  GARIBALDE 0,0000 6,90    17.250,00   

7 ALFACE TIPO CRESPA - PEÇA. Verde, consistência firme
e sem pontos de apodrecimento. Produto fresco e com
grau de maturação intermediário. Livre de insetos, fungos e
matéria terrosa. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, quantidade, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

UN 2.800,00  INATURA 0,0000 2,40    6.720,00   

8 ALHO INTEIRO - KG. Produto in natura com cabeças
íntegras. Livre de doenças, brotos e partes amolecidas.
Livre de insetos, fungos e matéria terrosa. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 450,00  INATURA 0,0000 23,90    10.755,00   

9 BANANA CATURRA - KG. Grau de maturação
intermediário, bem desenvolvida, coloração característica
(amarela), consistência firme e sem pontos de
apodrecimento. Livre de insetos, fungos, sujidades e
matéria terrosa. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

KG 15.000,00  INATURA 0,0000 2,95    44.250,00   

10 BATATA DOCE - KG. Tubérculo com boa aparência, sem
doenças ou danos físicos. Ausência de brotos ou partes
moles, ou unidades estragadas. Não deve apresentar
aspecto avançado de maturação, nem matéria terrosa.
Livre de insetos, fungos e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 2.000,00  INATURA 0,0000 2,90    5.800,00   

11 BATATA INGLESA LAVADA - KG. Tamanho uniforme, sem
doenças, danos físicos ou estágio avançado de maturação.
Ausência de brotos e partes moles ou unidades estragadas.
Deve estar em boas condições de apresentação, livre de
insetos e fungos. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

KG 12.000,00  INATURA 0,0000 3,90    46.800,00   

12 BERINJELA - KG. Frutos firmes, com a casca de cor
brilhante, sem partes escuras ou amolecidas. Isenta de
doenças. Não deve apresentar estado avançado de
maturação. Livre de insetos, fungos e matéria terrosa.
Etiqueta com indicação do nome do fornecedor, produto,
peso, data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

KG 500,00  INATURA 0,0000 5,90    2.950,00   

13 BETERRABA - KG. Tubérculo com boa aparência, sem
doenças ou danos físicos. Ausência de brotos ou partes
moles, ou unidades estragadas. Não deve apresentar
aspecto avançado de maturação, nem matéria terrosa.
Livre de insetos, fungos e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 1.800,00  INATURA 0,0000 3,90    7.020,00   

14 BRÓCOLIS - PEÇA. Produto fresco, cor verde, consistência
firme, sem pontos de apodrecimento, em perfeita
maturação e conservação. Tamaho médio a grande. Livre
de insetos, fungos e sujidades. Etiqueta com indicação do
nome do fornecedor, produto, quantidade, data de envase e
demais especificações exigidas na legislação vigente.

UN 2.100,00  INATURA 0,0000 3,90    8.190,00   
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15 CAQUI TIPO FUYU - KG. Fruta de cor característica (casca
alaranjada). Deve apresentar a casca íntegra, sem partes
moles. Isenta de doenças. Não deve apresentar estado
avançado de maturação. Livre de insetos, fungos, matéria
terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

KG 1.800,00  INATURA 0,0000 5,90    10.620,00   

16 CEBOLA BRANCA, DE CABEÇA - KG. Classe média, de
1ª qualidade e tamanho uniforme. Superfície lisa, isenta de
doenças ou brotos. Sem partes moles, enrugadas ou
unidades muito amadurecidas. Livre de insetos, fungos,
matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do
nome do fornecedor, produto, peso, data de envase e
demais especificações exigidas na legislação vigente.

KG 3.500,00  INATURA 0,0000 4,90    17.150,00   

17 CEBOLA ROXA, DE CABEÇA - KG. Classe média, de 1ª
qualidade e tamanho uniforme. Superfície lisa, isenta de
doenças ou brotos. Sem partes moles, enrugadas ou
unidades muito amadurecidas. Livre de insetos, fungos,
matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do
nome do fornecedor, produto, peso, data de envase e
demais especificações exigidas na legislação vigente.

KG 800,00  INATURA 0,0000 7,90    6.320,00   

18 CEBOLINHA TIPO TEMPERO - MAÇO. Tempero verde,
isento de insetos, em perfeita maturação e conservação.
Peso mínimo de 300 g por maço. Etiqueta com indicação
do nome do fornecedor, produto, quantidade, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

UN 1.500,00  INATURA 0,0000 1,80    2.700,00   

19 CENOURA - KG. De 1ª qualidade, cor característica
(alaranjada), tamanho uniforme, superfície lisa, isenta de
doenças ou brotos. Não deve apresentar partes que
permaneçam rígidas e secas após a cocção. Livre de
insetos, fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 2.200,00  INATURA 0,0000 2,90    6.380,00   

20 CHUCHU - KG. Deve apresentar boa aparência, aspecto
firme e coloração característica (verde). Livre de doenças e
danos mecânicos, sem partes moles ou unidades muito
amadurecidas. Livre de insetos, fungos, matéria terrosa e
sujidades. Etiqueta com indicação do nome do fornecedor,
produto, peso, data de envase e demais especificações
exigidas na legislação vigente.

KG 1.800,00  INATURA 0,0000 2,80    5.040,00   

21 COUVE-FLOR - PEÇA. Produto fresco, consistência firme,
sem pontos de apodrecimento (escuros), em perfeita
maturação e conservação, cor branca. Tamanho médio a
grande. Livre de insetos, fungos e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, quantidade,
data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

UN 2.200,00  INATURA 0,0000 4,90    10.780,00   

22 COUVE FOLHA - MAÇO. Vegetal verde escuro, isento de
doenças e folhas murchas. Livre de insetos, fungos e
matéria terrosa. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, quantidade, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

UN 1.000,00  INATURA 0,0000 2,80    2.800,00   

23 ESPINAFRE - MAÇO. Vegetal verde escuro, isento de
doenças e folhas murchas. Livre de insetos, fungos e
matéria terrosa. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, quantidade, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

UN 1.000,00  INATURA 0,0000 2,90    2.900,00   

24 LARANJA LIMA - KG. Fruta com tamanho uniforme, boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles. Isenta de doenças. Não deve
apresentar estado avançado de maturação. Livre de
insetos, fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 800,00  INATURA 0,0000 4,06    3.248,00   
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25 LARANJA PÊRA - KG. Fruta com tamanho uniforme, boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles. Isenta de doenças. Não deve
apresentar estado avançado de maturação. Livre de
insetos, fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 8.000,00  INATURA 0,0000 3,65    29.200,00   

26 LIMÃO TAITI - KG. Fruta com tamanho uniforme, boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles. Isenta de doenças. Não deve
apresentar estado avançado de maturação. Livre de
insetos, fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 800,00  INATURA 0,0000 4,90    3.920,00   

27 MAÇÃ TIPO ARGENTINA - KG. Fruta com tamanho
uniforme, boa apresentação e aspecto uniforme. Deve
apresentar a casca íntegra, sem partes moles. Isenta de
doenças. Não deve apresentar estado avançado de
maturação. Cor característica (vermelha). Livre de insetos,
fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação
do nome do fornecedor, produto, peso, data de envase e
demais especificações exigidas na legislação vigente.

KG 1.200,00  INATURA 0,0000 12,50    15.000,00   

28 MAÇÃ TIPO GALA - KG. Fruta com tamanho uniforme, boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles. Isenta de doenças. Não deve
apresentar estado avançado de maturação. Cor
característica (vermelha). Livre de insetos, fungos, matéria
terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

KG 3.800,00  INATURA 0,0000 5,90    22.420,00   

29 MAMÃO TIPO FORMOSA - PEÇA. Fruta com tamanho
uniforme, com no mínimo 1,5 kg cada unidade. Boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles. Isenta de doenças. Não deve
apresentar estado avançado de maturação. Cor
característica (alaranjada). Livre de insetos, fungos, matéria
terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

UN 1.500,00  INATURA 0,0000 5,90    8.850,00   

30 MANGA TIPO TOMI - KG. Fruta com tamanho uniforme,
boa apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a
casca íntegra, sem partes moles ou muito amadurecidas.
Isenta de doenças. Não deve apresentar estado avançado
de maturação. Cor característica (alaranjada). Livre de
insetos, fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 2.200,00  INATURA 0,0000 5,90    12.980,00   

31 MELANCIA - PEÇA. Fruta com tamanho uniforme, pesando
entre 8 à 10 kg cada unidade. Boa apresentação e aspecto
uniforme. Deve apresentar a casca íntegra, sem partes
moles ou muito amadurecidas. Isenta de doenças. Em
perfeito estado de maturação. Sem partes apodrecidas. Cor
característica (casca verde e miolo vermelho). Livre de
insetos, fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

UN 800,00  INATURA 0,0000 15,00    12.000,00   

32 MELÃO TIPO ESPANHOL - PEÇA. Fruta com tamanho
uniforme, pesando entre 1,5 a 2 kg cada unidade. Boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles ou muito amadurecidas. Isenta
de doenças. Em perfeito estado de maturação. Cor
característica (amarela). Livre de insetos, fungos, matéria
terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

UN 3.200,00  INATURA 0,0000 4,90    15.680,00   
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33 MORANGA (ABÓBORA) - PEÇA. Vegetal com cor
característica (alaranjada), PESANDO ENTRE 2,5 E 3 KG.
Superfície lisa, sem partes moles. Isenta de doenças,
partes moles ou enrrugadas. Não deve apresentar estado
avançado de maturação. Livre de insetos, fungos e matéria
terrosa. Etiqueta com indicação do nome do fornecedor,
produto, peso, data de envase e demais especificações
exigidas na legislação vigente.

UN 600,00  INATURA 0,0000 4,90    2.940,00   

34 PEPINO TIPO SALADA - KG. De 1ª qualidade, cor
característica (casca verde e miolo branco), tamanho
uniforme (de médio a grande), superfície lisa, isenta de
doenças ou podridões. Livre de insetos, fungos, matéria
terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

KG 2.200,00  INATURA 0,0000 3,90    8.580,00   

35 PÊRA TIPO WILLIAMS - KG. Fruta com tamanho uniforme,
boa apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a
casca íntegra, sem partes moles. Isenta de doenças. Não
deve apresentar estado avançado de maturação. Cor
característica (verde claro ou amarelo claro). Livre de
insetos, fungos, matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, peso, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

KG 1.200,00  INATURA 0,0000 11,60    13.920,00   

36 PIMENTÃO VERDE - KG. De 1ª qualidade, cor
característica (verde), tamanho uniforme, superfície lisa,
isenta de doenças ou podridões. Livre de insetos, fungos,
matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do
nome do fornecedor, produto, peso, data de envase e
demais especificações exigidas na legislação vigente.

KG 500,00  INATURA 0,0000 5,90    2.950,00   

37 REPOLHO BRANCO - PEÇA. Produto fresco, consistência
firme, sem pontos de apodrecimento, em perfeita
maturação e conservação, cor branca. Tamanho médio a
grande. Livre de insetos, fungos e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, quantidade,
data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

UN 1.200,00  INATURA 0,0000 3,90    4.680,00   

38 REPOLHO ROXO - PEÇA. Produto fresco, consistência
firme, sem pontos de apodrecimento, em perfeita
maturação e conservação, cor roxa. Tamanho médio a
grande. Livre de insetos, fungos e sujidades. Etiqueta com
indicação do nome do fornecedor, produto, quantidade,
data de envase e demais especificações exigidas na
legislação vigente.

UN 400,00  INATURA 0,0000 5,90    2.360,00   

39 RÚCULA - MAÇO. Vegetal verde escuro, isento de doenças
e folhas murchas. Livre de insetos, fungos e matéria
terrosa. Etiqueta com indicação do nome do fornecedor,
produto, quantidade, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

UN 800,00  INATURA 0,0000 2,80    2.240,00   

40 SALSINHA TIPO TEMPERO - MAÇO. Tempero verde,
isento de insetos, em perfeita maturação e conservação.
Peso mínimo de 300 g por maço. Etiqueta com indicação
do nome do fornecedor, produto, quantidade, data de
envase e demais especificações exigidas na legislação
vigente.

UN 1.200,00  INATURA 0,0000 1,90    2.280,00   

41 TANGERINA TIPO PONKAN - KG. Fruta com tamanho
uniforme, boa apresentação e aspecto uniforme. Deve
apresentar a casca íntegra, sem partes moles. Isenta de
doenças. Não deve apresentar estado avançado de
maturação. Livre de insetos, fungos, matéria terrosa e
sujidades. Etiqueta com indicação do nome do fornecedor,
produto, peso, data de envase e demais especificações
exigidas na legislação vigente.

KG 2.000,00  INATURA 0,0000 2,90    5.800,00   

42 TOMATE - KG. Fruto com tamanho uniforme, boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles ou muito amadurecidas. Isenta
de doenças. Em perfeito estado de maturação. Cor
característica (avermelhada). Livre de insetos, fungos,
matéria terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do
nome do fornecedor, produto, peso, data de envase e
demais especificações exigidas na legislação vigente.

KG 5.000,00  INATURA 0,0000 4,90    24.500,00   
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43 VAGEM - KG. De 1ª qualidade, cor característica (verde
claro), tamanho uniforme, superfície lisa, isenta de doenças
ou podridões. Livre de insetos, fungos, matéria terrosa e
sujidades. Etiqueta com indicação do nome do fornecedor,
produto, peso, data de envase e demais especificações
exigidas na legislação vigente.

KG 800,00  INATURA 0,0000 8,90    7.120,00   

44 MAMÃO TIPO PAPAYA - PEÇA. Fruta com tamanho
uniforme, com no mínimo 0,5 kg cada unidade. Boa
apresentação e aspecto uniforme. Deve apresentar a casca
íntegra, sem partes moles. Isenta de doenças. Não deve
apresentar estado avançado de maturação. Cor
característica (alaranjada). Livre de insetos, fungos, matéria
terrosa e sujidades. Etiqueta com indicação do nome do
fornecedor, produto, peso, data de envase e demais
especificações exigidas na legislação vigente.

UN 1.500,00  INATURA 0,0000 4,86    7.290,00   

Total do Participante --------> 487.150,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 487.150,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 Daniela Samulescki

Luann Junior Forteski

Ivandra de Souza

Tânia Maria Zoz

Valquiria Heidorn Eing

Rafaela Suzan Kienen

Schroeder,  30  de  Novembro  de  2022

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VENESIO HORNBURG - ................................................................. - Representante

AMARILDO HACKBARTH - ................................................................. - Representante


